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Desenvolvimento da Reunião: A s  cite 'icras do dia cinco de outubro de dois mil e 

seis, reuni-se os rr em aros Cu Colegiado do Curso de Educação Física da 

UNIFAP, com a participação dos professores Álvaro Adolfo Duarte A!berto, 

Daniel Alvarez Pires, Demilto Yamaguchi da Pureza, Marli Rodrigues Gibson, 

Raul Conceição da Silva Ramos e representantes discente Rafael de Brito Reis e 

Paulo Magalhães M. Nascimento, o prof. Demilto Yamaguchi da Pureza informou 

da sua impossibilidade de participar com membro do CONSU em função de sua 

participação na Pró-Docência, o prof. Raui Conceição da Silva Ramos, também 

informou da sua impossibilidade de participar como membro do CONSU em face 

de outros c o r e  russos, o prol Álvaro \ ,  : i .  D jarte Alberto, colocou o seu nome 

a disposição da plenária para escolha como representante do Curso de Educação 

Física junto ao CONSU, a oroP. Marli Rodrigues Gibson enfatizou da 

necessidade dos reoresentantes dos alunos também junto ao CONSU, em 

seguida foi feita a votação oara escolha dos representantes do CONSU, por 

consenso da plenária por quatro a três foi decidido pelo nome 



do Prof. Oaniul Alvarez Pires como membro titular e do Prof. Álvaro Adolfo 

Duarte Alberto como suplente, a:nda o Prof. Álvaro enfatizou sobre a 

necessidade desta reunião haja vista íei sido feita uma indicação por esta 

Coordenação dos representantes do Curso de Educação Física para o CONSÜ 

sem a devida escolha peio Coiegiado do referido Curso, e qualquer deliberação 

envolvendo os interesses de corpo docente e discente tem que ser feita através 

de plenária, com as convocações, ata, e documentos circulares, com 

disponibilidade em quadro de aviso. Em anexo convocação por meio de 

Memorando Circular n° 01/2006-CCEF, assinatura de ata e folha rascunho de 

ata. 

 

 

 

Conclusões: Que será dado o encaminhamento do resultado da plenária ao 

CONSU e informações em quadro de aviso. 

 

 

 

 

Recomendações: O Prof. Raul afirmou da necessidade da indicação dos representantes 

rio Curso de Educação FÍSÍCÍ* junto ao CONSU ser através de reunião com a plenária do 

Coiegiado do refr "tôo Curso, Prof8. Marli informou da necessidrde dus representantes 

dosaunos participarem das reuniões do Coiegiado. Nada mais foi declarado, foi 

enserr.vda esta ata. 
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